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Beiðni um endurgreiðslu 
á kröfu vegna ofgreiddra bóta 
 

 

 

 

 

Undirrituð beiðni berist til TR 
eða umboða hennar. 

 

Meginreglan er að endurgreiða beri skuld innan 12 mánaða frá því hún varð til. Mögulegt er að óska eftir því 

að greiðslum sé dreift á lengri tíma en við mat á slíkri beiðni er tekið mið af upplýsingum um heildartekjur, 

eignastöðu og öðrum aðstæðum. Beiðni um lengri endurgreiðslutíma en 12 mánuði frá stofnun kröfu skal 

rökstyðja í athugasemdum. Ekki er fallist á lægri greiðslu en 3.000 kr. á mánuði. 

Nafn skuldara 

      

Kennitala 

      

Heimilisfang/staður 

      

Netfang/sími 

      
 

Vinsamlegast veldu einn greiðslumöguleika hér að neðan. 
 

1.  Frádráttur af bótum 

Fjárhæð skuldar        kr. 

Athuga þarf að fjárhæð í beiðni getur ekki verið umfram greiðslur sem þú færð frá Tryggingastofnun. 
 

  Ég óska eftir að allar greiðslur mínar frá Tryggingastofnun gangi upp í skuld. 
 

  Ég óska eftir að hluti greiðslna minna frá Tryggingastofnun gangi upp í skuld.  

Fjárhæð á mánuði        kr.     Fjöldi mánaða        

Dagssetning fyrstu greiðslu er 1. næsta mánaðar eftir að beiðni berst Tryggingastofnun. 

 

2.  Rafrænir greiðsluseðlar í heimabanka 

Fjárhæð skuldar        kr. 

Fjárhæð á mánuði        kr.     Fjöldi mánaða        

Dagssetning fyrstu greiðslu er 1. næsta mánaðar eftir að beiðni berst Tryggingastofnun. Hafir þú ekki 

aðgang að heimabanka má greiða mánaðarlega inn á reikning Tryggingastofnunar. Einnig er hægt að setja 

greiðsluseðlana í greiðsluþjónustu bankanna. Gjalddagi er 1. hvers mánaðar og eindagi 10 dögum síðar. 

 
 

Rökstuðningur fyrir beiðni (nauðsynlegt að fylla út ef beiðni er til lengri tíma en 12 mánaða frá stofnun kröfu) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tryggingastofnun áskilur sér rétt til að óska eftir frekari upplýsingum/gögnum ef þörf er talin á. 
 
Beiðnin mun að öllum líkindum verða afgreidd innan 2 vikna frá móttöku. 
 

 
 
 
Staður og dagsetning 

 
 
 
Undirskrift 
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